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คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2552 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. ผลการดําเนินงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (บริษทั ฯ)
ในไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2552) ซึ่ งเป็นฤดูกาลที่มีผโู ้ ดยสารน้อย (Low
Season) บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ยงั คงส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อธุ รกิจการบิน
ประกอบกับการแพร่ ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ส่งผลทําให้การเดินทางระหว่างประเทศชะลอตัว
รวมทั้งผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรงภายในประเทศในช่วงสงกรานต์ บริ ษทั ฯ จึงได้ปรับลดเที่ยวบินใน
เส้นทางภูมิภาคและข้ามทวีปให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและสภาวการณ์ดงั กล่าว ยกเว้นการเปิ ดเส้นทางบินตรง
กรุ งเทพฯ-ออสโล ประเทศนอร์ เวย์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดปั จจุบนั และมีโอกาสขยายตัวต่อไป เป็ นผลให้
ปริ มาณการผลิตผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็ นที่นงั่ ต่อกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนร้อยละ 11.2 และมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารซึ่งคิดเป็ นคนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometer
: RPK) ลดลงร้อยละ 22.7 อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เท่ากับร้อยละ 66.2 ลดลงจากปี ก่อนซึ่ ง
เท่ากับร้อยละ 76.1 ส่ วนอัตราส่ วนการบรรทุกรวม (Load Factor) เท่ากับร้อยละ 60.2 ตํ่ากว่าปี ก่อนซึ่ งเท่ากับร้อยละ
69.7 โดยมีรายได้ค่าโดยสารรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 2.37 บาทต่อคน-กิโลเมตร ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
11.6 และรายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้ารวมเฉลี่ยต่อหน่ วย 8.62 บาทต่อตัน-กิโลเมตร ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 23.5 สาเหตุหลักเนื่องจากการแข่งขันด้านราคารุ นแรงขึ้น
ในไตรมาส 2 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 34,629 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 16,231 ล้านบาท
หรื อ ร้ อยละ 31.9 โดยมี รายได้จากการขายและการให้บริ การ 34,362 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่ อน 15,932 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 31.7 ส่ วนค่าใช้จ่ายรวมต้นทุนทางการเงินมีจาํ นวน 39,923 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 21,303 ล้านบาท
หรื อร้ อยละ 34.8 สาเหตุสําคัญเนื่ องจากราคานํ้ามันเครื่ องบินโดยเฉลี่ ยลดลงร้ อยละ 56.5 ปริ มาณการผลิ ตและ
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง และผลจากการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการควบคุม
และบริ ห ารจัด การค่ า ใช้จ่ า ยที่ ด ํา เนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ งมาจากปี ก่ อ น นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ 1,822 ล้านบาทส่ วนใหญ่เกิ ดจากการปรั บยอดหนี้ สินและสิ นทรั พย์สกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เป็ นเงินบาท เป็ นผลให้ขาดทุนสุ ทธิ 5,403 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ ้น 3.18
บาท ตํ่ากว่า ไตรมาสเดี ย วกันของปี ก่ อ นซึ่ ง ขาดทุ น สุ ท ธิ 9,254 ล้า นบาทหรื อขาดทุ นต่ อ หุ ้น 5.45 บาท และมี
EBITDA เท่ากับ 2,941 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 2,358 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญสํ าหรับไตรมาส 2 ปี บัญชี 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน ดังนี้

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้รวม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
EBITDA

เม.ย.-มิ.ย.
เพิม่ (ลด)
2552
2551
ล้ านบาท
%
34,629
50,860
(16,231)
(31.9)
(1,822)
(5,029)
(3,207) (63.8)
(5,294)
(10,366) (5,072)
(48.9)
(5,403)
(9,254)
(3,851)
(41.6)
(3.18)
(5.45)
(2.27)
(41.6)
2,941
583
2,358
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รายได้
ไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 34,629 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 16,231 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 31.9 โดยสรุ ปดังนี้
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 34,362 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 15,932 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.7 ประกอบด้วย
รายได้ จากกิจการขนส่ ง บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกิจการขนส่ ง 32,457 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน 15,355 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.1 เนื่องจาก
- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่ วนเกิน รวมทั้งสิ้ น 28,262 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน 12,406 ล้านบาท หรื อร้อยละ 30.5
สาเหตุสําคัญเนื่ องจากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง โดย
สอดคล้องกับสภาวะตลาด รวมทั้งรายได้เฉลี่ยต่อหน่วยตํ่ากว่าปี ก่อนเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาประกอบกับอัตรา
เฉลี่ยค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันตํ่ากว่าปี ก่อน
- รายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 4,195 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 2,949 ล้านบาท หรื อร้อยละ 41.3 เนื่องจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง
และรายได้เฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนมาก
รายได้ จากกิจการอืน่ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจย่อย ซึ่งได้แก่ การซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
การบริ การสิ นค้า การบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน
รายได้จากค่าเช่ าและค่าซ่ อมเครื่ องบิ นของนกแอร์ และรายได้ของบริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุส เซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด
มีจาํ นวนรวม 1,905 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน 577 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 23.2 สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าลดลง
ดอกเบี้ย รั บ มี จ ํา นวน 41 ล้า นบาทตํ่า กว่ า ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น 76 ล้า นบาท หรือร้ อ ยละ 65
เนื่ องจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเฉลี่ ยตํ่ากว่าช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ ย
เงินฝากลดลง
รายได้ อื่น มี จาํ นวน 226 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 223 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 49.7
สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากภาษีสนามบินที่เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสารแต่สายการบินอื่นหรื อประเทศที่บริ ษทั ฯ ขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรี ยกเก็บเงินมาเกินกว่า 3 ปี ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้ น 38,531 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน 21,403 ล้านบาท หรื อร้อยละ 35.7 ในจํานวนนี้เป็ นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จํานวน 36,709 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 18,196 ล้านบาท หรื อร้อยละ 33.1
สรุ ปค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
- ค่านํ้ามันเครื่ องบิน 9,600 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 13,957 ล้านบาท หรื อร้อยละ 59.2
สาเหตุสําคัญเนื่ องจากราคานํ้ามันโดยเฉลี่ยตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับปริ มาณการใช้น้ าํ มันลดลง
เนื่องจากปริ มาณการผลิตลดลง
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- ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีจาํ นวน 6,837 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1,183 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 14.8 ส่ วนใหญ่เนื่องจากผลของโครงการร่ วมใจจากองค์กรในปี ก่อน ค่าล่วงเวลาลดลง และงดการขึ้นเงินเดือน
ประจําปี ตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ
- ค่าบริ การการบิน 4,266 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1,096 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.4
สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารลดลง
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรื อ 1,279 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 500 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 28.1 เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินลดลง และการลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจ
- ค่าเช่ าเครื่ องบิ นและอะไหล่ 295 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนถึ ง 483 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 62.1 สาเหตุหลักเนื่องจากเครื่ องบินเช่าและอัตราค่าเช่าเครื่ องบินลดลง
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 1,554 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 583 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 27.3 ส่ วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายลดลงตามยอดขาย
ค่ า ใช้จ่ า ยดํา เนิ น งานอื่ น ๆ ลดลงจากไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลจากการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ 1,822 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดหนี้สินและ
สิ นทรั พย์สกุลเงิ นตราต่างประเทศคงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด เป็ นเงิ นบาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่ อนซึ่ งขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 5,029 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน มี จาํ นวน 1,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 116 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 9 สาเหตุหลักเนื่องจากมีหนี้สิ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันสิ้ นงวดเดียวกันของปี ก่อน
ผลการดําเนินงานรวมครึ่งปี แรกของปี บัญชี 2552 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552) บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
2,465 ล้านบาทคิดเป็ นกําไรต่อหุ ้น 1.45 บาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปี ก่อนขาดทุนสุ ทธิ 7,038 ล้านบาทหรื อ
ขาดทุนต่อหุน้ 4.14 บาท สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากราคานํ้ามันเครื่ องบินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 51.4 ผลจากการควบคุม
และลดค่าใช้จ่าย และมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2,788 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนซึ่งขาดทุน 5,691 ล้านบาท EBITDA เท่ากับ 12,453 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 2,535 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญครึ่งปี แรกของปี บัญชี 2552 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2552) เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่ อน ได้ดงั นี้
ม.ค.-มิ.ย.
เพิม่ (ลด)
หน่ วย : ล้ านบาท
2552
2551
ล้ านบาท
%
รายได้รวม
75,899
106,711
(30,812)
(28.9)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2,788
(5,691)
8,479 149.0
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
2,770
(7,109) 9,879
139.0
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
2,465
(7,038)
9,503
135.0
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
1.45
(4.14)
5.59
135.0
EBITDA
12,453
9,918
2,535
25.6
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2. ฐานะทางการเงินของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 (30 มิถุนายน 2552) บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งสิ้ น
261,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 1,740 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.7 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 15.5 และ 84.5 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ดงั นี้
30 มิถุนายน 2552
31 ธันวาคม 2551
ล้านบาท
% ของ
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

40,404
210,861
10,009

15.5
80.7
3.8

42,118
207,064
10,352

16.2
79.8
4.0

สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 1,714 ล้านบาทหรื อร้ อยละ 4.1 สาเหตุหลักเนื่ องจากลูกหนี้ การค้าลดลงตาม
ยอดขายที่ลดลง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 3,797 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.8 สาเหตุสาํ คัญเนื่ องจาก
การรับมอบเครื่ องบิน A330-300 จํานวน 2 ลําในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2552 ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
ลดลง 343 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.3 ส่ วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
หนีส้ ิ น ณ วันสิ้ นไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 (30 มิถุนายน 2552) บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 212,945
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 707 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.3 โดยมีองค์ประกอบของหนี้สินดังนี้
30 มิถุนายน 2552
% ของ
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2551
% ของ
ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

68,723
135,494
8,728

32.3
63.6
4.1

หนี้สินรวม

79,307
125,693
8,652

37.1
58.8
4.1

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 10,584 ล้านบาทหรื อร้ อยละ 13.3 สาเหตุเนื่ องจากการจ่ ายชําระคืนเงิ นกู้ระยะสั้น รายรั บด้านขนส่ งที่
ยังไม่ถือเป็ นรายได้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี้ สินระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 135,494 ล้านบาทซึ่ งรวมหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี จํานวน 23,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 9,801 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 7.8
โดยมีหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้น 4,790 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น 7,928 ล้านบาท ส่ วนหนี้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่า
เครื่ องบิน และตัว๋ สัญญาใช้เงิน ลดลง 2,392 ล้านบาท และ 525 ล้านบาท ตามลําดับ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน และประมาณการหนี้ สินระยะยาว
มีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ก่อน
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น ณ สิ้ นงวดไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2552 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 48,329 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 2,447 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.3 เนื่องจากกําไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest Bearing Debt to Equity) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเท่ากับ 3.21 เท่า เป็ น 3.19 เท่า
สภาพคล่ องทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,136
ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากวันต้นงวด (1 มกราคม 2552) จํานวน 1,641 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,746 ล้านบาท
- เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น 9,537 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้า ค่ า เครื่ องบิ น
A380-800 และ A330-300 และเครื่ องยนต์ ค่าซื้ อคืนเครื่ องบินเช่ าดําเนิ นงาน B777-200 และเงินจ่ายค่าเครื่ องบิน
A330-300 จํานวน 2 ลํา
- เงินสดสุ ทธิ ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,510 ล้านบาท เป็ นเงินสดรับจากหุ ้นกู้ 4,790 ล้านบาท และ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวสุ ทธิ 3,628 ล้านบาท โดยมีการชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ย
รวม 5,853 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย 54 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงินทุนโดยสอดคล้องกับความต้องการเงินทุน เพื่อทดแทนเงินกูเ้ ดิ มและเพื่อ
รักษาสภาพคล่อง ตามแนวทางการจัดหาเงินทุนตามแผนฟื้ นฟูธุรกิ จระยะเร่ งด่วนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และนําเสนอคณะรั ฐมนตรี รับทราบแล้ว โดยบริ ษทั ฯ ได้ทยอยเบิกรั บเงิ นกู้บางส่ วนแล้ว
สําหรับการจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวสําหรับเครื่ องบิน A330-300 จํานวน 4 ลํา ซึ่ งจะทยอยรับมอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม 2552 นั้น บริ ษทั ฯ ได้จดั หาเงินกูโ้ ดยมี Export Credit Agencies (ECAs) คํ้าประกันแล้ว
-----------------------------------------------------------

